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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, 
Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12640/2021),

– uwzględniając projekt protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka 
(12633/2021),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 i 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C9-0006/2022),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0197/2022),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Wysp Cooka.
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UZASADNIENIE

Pierwszy protokół wykonawczy do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów między UE a Wyspami Cooka obowiązywał przez cztery lata, tj. od dnia 14 
października 2016 r. do dnia 13 października 2020 r. W dniu 7 lipca 2020 r. Rada 
zatwierdziła mandat Komisji Europejskiej do negocjowania z rządem Wysp Cooka nowego 
protokołu wykonawczego do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Z 
uwagi na złożony charakter tych negocjacji konieczne było przedłużenie obecnego protokołu 
na okres jednego roku, tj. od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada 2021 r. W dniu 28 
lipca 2021 r. podpisano nowy protokół wykonawczy do umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów, który będzie obowiązywał przez okres trzech lat i umożliwi 
czterem unijnym sejnerom dostęp do wód Wysp Cooka w celu poławiania tuńczyka przez 100 
dni w roku z możliwością zwiększenia, na żądanie, liczby tych dni o kolejnych 110 dni.

Wkład finansowy UE wynosi 700 000 EUR rocznie – łącznie 2 100 000 EUR przez okres 
trzech lat – w następującym podziale:

(1) 350 000 EUR rocznie na zapewnienie dostępu do zasobów rybnych przez okres 
obowiązywania protokołu;

(2) 350 000 EUR rocznie na wsparcie rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa na 
Wyspach Cooka. Środki wsparcia zostaną uzgodnione przez obie strony w ramach 
Wspólnego Komitetu utworzonego w celu monitorowania wdrażania umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Należy podkreślić wyrażoną w niniejszym protokole troskę o przyczynianie się do 
zrównoważonego rozwoju lokalnego sektora rybołówstwa zgodnie ze wspólną polityką 
rybołówstwa UE na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych i z uwzględnieniem 
zaleceń Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) przy 
jednoczesnym zapewnieniu zasad demokratycznych i poszanowania praw podstawowych, 
które zawsze muszą stanowić podstawę zawierania umów o partnerstwie między UE a 
państwami trzecimi. Sprawozdawczyni podkreśla znaczenie zapewnienia mechanizmów 
kontroli i raportowania połowów w celu skuteczniejszego monitorowania wdrażania tego 
protokołu, przy jednoczesnym zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów oraz zwiększaniu wiedzy o stanie lokalnych ekosystemów 
morskich.

Zakres tego protokołu jest nieco skromny, ale sprawozdawczyni uważa, że zapewnia on UE 
strategiczną wartość dodaną, tym bardziej że jest to jedyna aktywna umowa na Zachodnim i 
Środkowym Pacyfiku, tj. na wodach o najzdrowszych zasobach tuńczyka na świecie. 
Jednocześnie, ponieważ tuńczyk jest kluczowym zasobem ludności regionu Pacyfiku, okazał 
się on ważnym narzędziem współpracy w rozwoju tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i zależnych od niego społeczności, w szczególności pod względem poprawy 
dochodów rybaków oraz rozwoju infrastruktury przetwarzania i wprowadzania do obrotu ryb.

Ważne jest, aby Parlament Europejski był w pełni i regularnie informowany o wdrażaniu tego 
protokołu, w szczególności w odniesieniu do wdrażania wsparcia na rzecz rozwoju 
sektorowego.

Sprawozdawczyni uważa, że protokół ten zapewnia ciągłość dostępu floty europejskiej do 
wód Wysp Cooka, a także przyczynia się do rozwoju lokalnego sektora poprzez zapewnienie 
wartości dodanej ludności zależnej od sektora rybołówstwa, który odpowiada za około 3 % 
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PKB Wysp Cooka, przy pełnym poszanowaniu środowiska morskiego i zasobów rybnych, a 
jednocześnie zachęca do stosowania praktyk zwalczania nielegalnych połowów, a tym samym 
do przestrzegania zasad leżących u podstaw każdej umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów z państwami trzecimi. W związku z tym sprawozdawczyni zaleca, aby Parlament 
wyraził zgodę na zawarcie tego nowego protokołu.



PE719.632v01-00 8/17 RR\1259305PL.docx

PL

21.4.2022

OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu 
wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między 
Unią Europejską a rządem Wysp Cooka
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carlos Zorrinho

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a 
rządem Wysp Cooka podpisano w maju 2016 r. na okres ośmiu lat, który jest automatycznie 
przedłużany. Pierwszy czteroletni protokół wygasł 13 października 2020 r., ale ze względu na 
ograniczenia narzucone przez kryzys sanitarny został on tymczasowo przedłużony o rok do 13 
listopada 2021 r. Aby przyjąć nowy protokół do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów, Komisja Europejska przeprowadziła negocjacje z rządem Wysp 
Cooka.

W wyniku tych negocjacji w lipcu 2021 r. parafowano nowy protokół, który tymczasowo 
wszedł w życie w listopadzie 2021 r. Niniejszy protokół obejmuje okres trzech lat i przyznaje 
statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach połowowych Wysp Cooka, 
z uwzględnieniem opinii naukowych oraz zaleceń Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim 
i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) w granicach dostępnej nadwyżki. Celem jest również leżące 
w interesie obu stron wzmocnienie współpracy między UE a Wyspami Cooka, służącej 
ustanowieniu ram partnerstwa dla rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz 
rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych na obszarach połowowych Wysp Cooka.

Nowy protokół UE-Wyspy Cooka umożliwia flocie UE dokonywanie w wodach Wysp Cooka 
połowów gatunków tuńczyka w wielkości do 7000 ton rocznie i przewiduje uprawnienia do 
połowów dla czterech sejnerów do 100 dni połowowych rocznie, z możliwością wykupienia 
przez właścicieli statków dodatkowych 110 dni w roku. Referencyjny roczny nakład połowowy 
na poziomie 100 dni w roku ustanowiono zgodnie z analizą potencjalnych poziomów połowów 
w obszarze połowowym Wysp Cooka, dostępnych ocen i opinii naukowych w ramach WCPFC.

Kwota finansowa UE przeznaczona na protokół wynosi 700 000 EUR rocznie. Dzieli się ona 
na roczną kwotę w wysokości 350 000 EUR na dostęp do zasobów rybnych i kwotę 350 000 
EUR na rozwój polityki rybołówstwa i polityki morskiej Wysp Cooka, co stanowi ten sam 
udział na wsparcie sektorowe, podobnie jak w poprzednim protokole.   Umowa o partnerstwie 
w sprawie zrównoważonych połowów i protokół do umowy będą nadal przyczyniać się do 
lepszego zarządzania zasobami rybnymi i do lepszej ich ochrony dzięki wsparciu sektorowemu 
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na rzecz realizacji programów przyjętych na poziomie krajowym przez rząd Wysp Cooka, 
w szczególności kompleksowego planu w dziedzinie rybołówstwa, monitorowania oraz 
zwalczania nielegalnych połowów, a także wsparcia na rzecz sektora rybołówstwa łodziowego. 
Interwencje, które mają być finansowane w ramach wzorca sektorowego, są omawiane i 
zatwierdzane przez obie strony w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego w celu 
monitorowania stosowania zarówno Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów, jak i protokołu do tej umowy.

Rybołówstwo jest uważane za jeden z filarów gospodarki Wysp Cooka i w świetle skutków 
pandemii COVID-19 powinno stanowić priorytet w działaniach na rzecz odbudowy, wraz z 
odblokowaniem nowych, zrównoważonych możliwości gospodarczych, które mogą sprzyjać 
dywersyfikacji i odporności. Wspieranie powstających możliwości gospodarczych 
dotyczących gospodarki rybnej w sposób, który sprzyja znacznym powiązaniom oraz efektom 
mnożnikowym w różnych obszarach gospodarczych i społecznych, będzie kluczowe w 
osiągnięciu szybkiej i odpornej odbudowy w kraju. Dobrym tego przykładem jest dochód z 
poprzedniego protokołu, dzięki któremu rząd Wysp Cooka poprawił system opieki społecznej. 
Ponadto wsparcie sektorowe UE przyczyniło się do wdrożenia zrównoważonej polityki 
rybołówstwa, w szczególności w celu poprawy źródeł utrzymania lokalnych rybaków, oraz do 
wzmocnienia zdolności monitorowania, kontroli i nadzoru w walce przeciwko nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, a także pozwoliło na poprawę norm 
dotyczących bezpieczeństwa żywności dla lokalnego spożycia owoców morza i dla eksportu.

Sprawozdawca uważa, że protokół może wspierać odpowiedzialną i zrównoważoną 
eksploatację zasobów rybnych oraz rozwój krajowej polityki rybołówstwa i polityki morskiej 
Wysp Cooka i leży w interesie obu stron. W związku z tym sprawozdawca proponuje 
zatwierdzenie protokołu.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu 
Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka.
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Zawarcie, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu (lata 2021–2024) 
wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Odsyłacze 12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa PECH

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
17.1.2022

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
       Data powołania

Carlos Zorrinho
24.11.2021

Data przyjęcia 19.4.2022
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Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Zorrinho
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26.4.2022

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, 
Protokołu (lata 2021–2024) wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka 
(12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Niclas HERBST

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (zwaną dalej „Umową o 
partnerstwie”) między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka podpisano odpowiednio 3 maja 
2016 r. i 14 maja 2016 r. oraz weszła ona tymczasowo w życie 14 maja 2016 r. na okres ośmiu 
lat. Umowa jest przedłużana automatycznie i nadal obowiązuje. Pierwszy czteroletni protokół 
wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów wszedł 
tymczasowo w życie 14 października 2016 r. i wygasł 13 października 2020 r. Zarówno 
umowa, jak i protokół weszły w życie 10 maja 2017 r. 

Obecny protokół1 ustanawiający uprawnienia do połowów oraz wkład finansowy przewidziany 
w Umowie o partnerstwo przedłużono o rok w drodze porozumienia w formie wymiany listów, 
podpisanego 14 listopada 2020 r. W związku z tym obecny protokół wygasł 13 listopada 
2021 r. 

28 lipca 2021 r. negocjatorzy rozpoczęli pracę nad nowym protokołem. Obejmuje on okres 
trzech lat, począwszy od daty jego tymczasowego stosowania ustalonej w art. 11, tj. od daty 
jego podpisania przez obie strony.

Celem protokołu jest przyznanie statkom unijnym uprawnień do połowów w wodach 
połowowych Wysp Cooka, z uwzględnieniem opinii naukowych oraz zaleceń Komisji ds. 
Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku („WCPFC”) w granicach dostępnej 
nadwyżki. Celem jest również leżące w interesie obu stron wzmocnienie współpracy między 
Unią Europejską a Wyspami Cooka, służącej ustanowieniu ram partnerstwa dla rozwoju 
zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych 
na obszarach połowowych Wysp Cooka.

1 Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią 
Europejską a rządem Wysp Cooka (Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 10).
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Nowy protokół UE-Wyspy Cooka umożliwia flocie UE dokonywanie w wodach Wysp Cooka 
połowów gatunków tuńczyka i przewiduje następujące uprawnienia do połowów: 

– 4 sejnery tuńczykowe z dostępem do obszaru połowowego Wysp Cooka przez 100 dni 
w roku; 

– na wniosek floty UE można jej udostępnić dodatkowe 110 dni w roku. 

Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 700 000 EUR wyliczono na 
podstawie: 

a) kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych w odniesieniu do kategorii 
określonych w protokole, ustalonej na poziomie 350 000 EUR przez okres 
obowiązywania protokołu; 

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Cooka w wysokości 
350 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu. Wsparcie to jest zgodne 
z celami polityki krajowej Wysp Cooka w dziedzinie zrównoważonego zarządzania 
morskimi zasobami rybnymi przez cały okres obowiązywania protokołu.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i na płatności ustala się w ramach rocznej procedury 
budżetowej, w tym na pozycję rezerwy na protokoły, które nie weszły jeszcze w życie na 
początku roku2.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu 
Unii Europejskiej, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka.

2 Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych 
(2013/C 373/01).  
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ
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